DISCIPLINSKI PRAVILNIK
DRSALNEGA KLUBA CELJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Ta pravilnik določa disciplinske kršitve, disciplinske ukrepe, disciplinski postopek in pristojnost
organov v tem postopku ter velja za Drsalni klub Celje ter je v skladu z disciplinskim pravilnikom
Zveze drsalnih športov Slovenije.
2.člen
Odgovornost za disciplinsko kršitev se lahko določi le, dokler to ni ugotovljeno s postopkom, ki se
uvede in izvede po tem pravilniku.
3. člen
Nihče ne more biti disciplinsko kaznovan, ne da bi mu bila prej dana možnost zagovora ustno ali
pisno. Zagovor se lahko izvaja tudi s pomočjo zagovornika.
II.DISCIPLINSKE KRŠITVE
4.člen
Disciplinske kršitve so vse kršitve sprejetih in veljavnih pravil Drsalnega kluba Celje in Zveze drsalnih
športov Slovenije (Statuta, Tekmovalnega pravilnika, Pravilnika sodniške komisije, Registracije
pravilnika in vseh drugih aktov in sklepov) in nešportnega ter nekulturnega obnašanja.
5.člen
Kršitelji po tem pravilniku so posamezne fizične osebe. Kot posameznike se po tem pravilniku štejejo
registrirani tekmovalci, njihovi zastopniki in starši ter spremljevalci, funkcionarji zveze in klubov,
trenerji zveze in klubov ter sodniki.
Posledice disciplinskih ukrepov se pri pravnih zastopnikih, starših ali spremljevalcih mladoletnega
tekmovalca prenašajo na le-tega mladoletnega člana kluba.

6.člen
Za kršitev se šteje, če je zaradi nespoštovanja pravil, malomarnosti ali nešportnega obnašanja do
članov kluba, zveze ali drugih članov na mednarodnih tekmovanjih, članov tekmovalnih in
organizacijskih odborov, sodniškega zbora ali do gledalcev tekme, storjena moralna ali materialna
škoda.

7.člen
Disciplinske kršitve lahko pisno prijavi tekmovalna komisija, sodniški zbor, organi kluba ali funkcionar
kluba.
8.člen
Disciplinske kršitve so lahko naslednje:









kršitve sprejetih pravil kluba ali zveze
nešportno obnašanje (žalitve, ponočevanja, popivanja…), fizični obračuni in izgredi na
tekmovanjih
prikrivanje uradnih podatkov (rojstni podatki, zdravstveni pregledi, registracije, statusi
sodnikov – trenerjev, nepodajanje uradnih poročil, zahtevanih programov in podatkov
organom kluba ali zveze…)
neupravičena odklonitev nastopanja na tekmovanju
povzročanje premoženjske škode z negospodarno porabo sredstev kluba
povzročanje moralne škode klubu ali zvezi in organom, funkcionarjem in trenerjem kluba ali
zveze
neizvajanje sklepov organov kluba s strani funkcionarjev in trenerjev kluba

III. DISCIPLINSKI UKREPI
9. člen
Disciplinski ukrepi so naslednji:
1.
2.
3.
4.

ustni in pisni opomin
plačilo kazni
prepoved in
suspenz

Določitev posameznega disciplinskega ukrepa je odvisna od težavnosti prekrškov in ponavljanje le-teh.
10. člen
Opomin kot disciplinski ukrep se določa pri disciplinskih kršitvah blažje narave, ki so predvsem
rezultat nepremišljenosti ali malomarnosti in nimajo za posledico moralne oziroma materialne
škode.Opomin izreče disciplinska komisija.

11. člen
Plačilo kazni kot disciplinski ukrep se določa pri prekrških, ki imajo za posledico nastanek materialne
škode. Le tega določa disciplinska komisija.
Višina kazni je določena v razponu od 10.000 do 100.000 SIT oz. ekvivalent v EUR. V kolikor je škoda
storjena v višji vrednosti, se tudi sproži sodni postopek za plačilo škode.

12. člen
Prepoved kot disciplinski ukrep se določa za kršitve, ki so namenoma storjene z namenom
okoriščanja , storjene materialne in moralne škode ter za nešportno in nekulturno obnašanje in fizično
obračunavanje. Prepovedi določa disciplinska komisija. Prepovedi so:
-

prepoved
prepoved
prepoved
prepoved

nastopa na tekmovanjih
sodelovanja v organih tekmovanja (tekmovalna komisija in sodniški zbor),
opravljanja trenerskega dela na tekmovanjih,
dela v organih kluba in zveze.

Odvisno od teže prekrška ali ponavljanja prekrška, lahko navedene prepovedi veljajo:
-

do ene drsalne sezone ,
izključitev iz kluba in
kršitelja, ki ne upošteva pravnomočnosti sklepa o kaznovanju, se lahko kaznuje ne glede na
navedbe iz prejšnjega odstavka za dvakraten znesek oziroma obdobje iz izreka sklepa o
kaznovanju.
13. člen

Suspenz kot disciplinski ukrep se določa za prekrške, kot so nešportno obnašanje, fizično
obračunavanje ter prekrški, storjeni z namenom okoriščanja na samih tekmovanjih kot trenuten ukrep,
ki se takoj mora realizirati. Suspenz izreče na tekmovanjih v organizaciji kluba tekmovalna komisija, na
tekmovanjih v organizaciji drugih klubov ali zvez, pa uradni predstavnik kluba.
IV. DISCIPLINSKI ORGANI
14. člen
Disciplinski organi so naslednji:
1. Tekmovalna komisija ali predstavnik kluba na tekmovanju (suspenz),
2. Disciplinska komisija (kot prvostopenjski organ) in
3. Predsednik kluba (kot drugostopenjski organ).
Disciplinska komisija odloča v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in 2 člana.
V. VELJAVNOST UKREPOV
15. člen
Disciplinski ukrepi pričnejo veljati z dnevom sprejetja ustreznega sklepa.
Pravočasna pritožba v času 8.dni po izreku disciplinskega sklepa na drugostopenjski organ, zadrži
izvajanje sklepa prvostopenjskega organa. Pritožba na suspenz pa ne zadrži izvajanje disciplinskega
ukrepa, je pa možna pritožba na disciplinsko komisijo, ki po tekmovanju odloča o ugovoru.

VI. ZASTARANJE KRŠITVE
16. člen
Kršitve zastarajo, v kolikor ni najkasneje v 15 dneh po storitve kršitve ali ugotovitvi le-te, vložen
predlog na disciplinski organ.
VII. POSTOPEK
17. člen
Disciplinski postopek se uvede na podlagi pisne prijave disciplinski komisiji. Prijavo lahko poda organ
ali funkcionar kluba iz 7. člena tega pravilnika.
18. člen
Prijava mora vsebovati osebne podatke storilca, opis disciplinskega prekrška z navedbo ustrezne točke
iz 8. člena tega pravilnika in navedbo dokazov.
19. člen
Disciplinska obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti storilca in njegovega pooblaščenca ali
prijavitelja, če so ti bili le-ti povabljeni, a svojega izostanka niso pravočasno opravičili.
20. člen
Disciplinska obravnava se prične s tem, da predsednik komisije prebere prijavo, nato pa se zasliši
storilec in eventuelne priče ter preberejo listinski dokazi.
Po končanem dokaznem postopku da predsednik komisije besedo prijavitelju in storilcu.
21. člen
O obravnavi se mora sproti pisati zapisnik, ki ga narekuje predsednik komisije.
22. člen
Delo disciplinske komisije je tajno in se sklepi sprejemajo z večino glasov.
Po končanem posvetovanju objavi predsednik komisije sklep, ga na kratko obrazloži in poda pouk o
pravici do pritožbe.
23. člen
Disciplinska komisija mora v roku 8 dni po razglasitvi sklepa, izdati sklep pisno ter ga vročiti osebno ali
priporočeno po pošti storilcu in prijavitelju.
Sklep mora obsegati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.

24. člen
Zoper sklepa je možna pritožba na drugostopenjski organ v roku 8 dni po prejemu njegovega pisnega
odpravka.
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa.
25. člen
Pravico do pritožbe imata storilec in prijavitelj.

26. člen
Predsednik kluba kot drugostopenjski organ, lahko:
-

pritožbo zavrže kot prepozno ali ker jo je vložila neupravičena oseba,
pritožbo zavrne in potrdi sklep 1. stopnje oz. disciplinske komisije,
pritožbi ugodi, sklep disciplinske komisije razveljavi in zadevo vrne
disciplinski komisiji v ponovno odločanje in
pritožbi ugodi in sklep disciplinske komisije spremeni.

27. člen
Sklep postane pravnomočen z dnem, ko je bil sprejet. Zoper pravnomočni sklep ni več rednega
pravnega sredstva.

28. člen
Ko postane sklep pravnomočen, poskrbi za njegovo pravilno izvršitev disciplinska komisija.

VIII. IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
29. člen
Zoper pravnomočni sklep je dopustna obnova disciplinskega postopka, če se izve za nove dokaze, ki
lahko povzročijo oprostitev kaznovanega ali izrek milejšega ukrepa, kot pa je bil izrečen.
Obnovo postopka smeta zahtevati v roku enega leta tisti, ki je bil kaznovan ali prijavitelja.
O obnovi disciplinskega odloča in izvede disciplinski postopek, disciplinska komisija.
30. člen
Izredna omilitev disciplinskega ukrepa je dopustna, kadar se po pravnomočnosti sklepa. Pojavijo nove
pomembne olajševalne okoliščine.

Zahtevo za izredno omilitev disciplinskega ukrepa lahko poda kaznovani.
O zahtevi za izredno omilitev disciplinskega ukrepa odloča predsednik kluba, ki sme v kolikor ugotovi,
da so podani pogoji izreči namesto izrečenega ukrepa, milejši ukrep.
IX. KONČNE DOLOČBE
31. člen
V primeru nejasnosti iz tega pravilnika, se v disciplinskem postopku smiselno uporabljajo določbe
Zakona o kazenskem postopku.
32. člen
Ta pravilnik velja od 8.3.2005, ko je bil sprejet na skupščini Drsalnega kluba Celje.

V Celju, dne 9.3.2005

Predsednik:
Ivan Pfeifer

